EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKVÉDELMI, KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. DECEMBER 14. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

29/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2015. december
14. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és
Közbiztonsági Bizottság NYILVÁNOS ülésén.
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1./ Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Jánosi János osztályvezető
60/2015.(XII.14.) sz. határozat
2./ 2016. évi munkaterv jóváhagyása
61/2015.(XII.14.) sz. határozat
3./ 2016. évi költségvetés készítését megalapozó döntések
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
A 2./ napirend a közmeghallgatás anyaga is
62/2015.(XII.14.) sz. határozat
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a
bizottság határozatképes, mivel az 5 fős bizottságból 3 fő bizottsági tag jelen van. Antal Attila
Norbertné bizottsági tag, és Soltész Gábor bizottsági tag munkahelyi elfoglaltság miatt nem
tud részt venni az ülésen.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Kovács Sándorné bizottsági tagot a
jegyzőkönyv vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság. Kéri, hogy aki a javaslattal
egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a bizottság. Mivel más
javaslat nincs, kéri, hogy aki a napirendet elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a napirendet.
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Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Megállapítja, hogy az előterjesztések megegyeznek a Képviselő-testület előterjesztéseivel,
ezért a jegyzőkönyvhöz külön mellékletként nem kerül csatolásra előterjesztés.
Napirendek tárgyalása:
1./ Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Jánosi János osztályvezető
Bóta Barbara aljegyző:
Ma délelőtt tudta befejezni a beszámolót, amiért elnézést kér mindenkitől. A délelőtt
folyamán mindenki részére kiküldésre került. Az idei év megint egy rekord év volt. Csak
bérre és járulékra 534.664.753 Ft támogatást kapott az önkormányzat, illetve közvetlen
költség 122.444.859 Ft volt, ami tartalmazza a támogatást és a kb. 15 millió forintos önerőt.
Ebből 645 fő foglalkoztatása valósult meg.
Az FHT illetve a rendszeres szociális segély március 1-től átkerült a Járási Hivatalhoz, tehát
ezt követően a beszámoló erre nézve adatokat már nem tartalmaz. Korábban az
önkormányzatnak kellett az FHT és a rendszeres szociális segély normatíváján felüli önrészt
vállalnia. Ez az FHT esetében 20% volt a másik esetben 10%. Így ez a kötelezettség az
önkormányzat nyakából már kiszakadt.
Kovács Sándorné bizottsági tag:
Nagyon fantasztikus, és tartalmas a beszámoló, és ennyi mindennel foglalkozni az
önkormányzati munka mellett. Kitartást kíván ehhez a munkához.
Bóta Barbara aljegyző:
Kiemeli, hogy a helyi sajátosságokra épülő programnál nem terveztek bevételt, ennek ellenére
ebből nettó 1.632.915 Ft bevétel keletkezett, viszont a mezőgazdasági programban
beterveztek nettó 11.549.264 Ft-ot, és ezzel szemben befolyt nettó 2.786.351 Ft. Tehát kb. 9
millió forint hiányzik a költségvetésből, ugyanis a betonelemgyártósból hiába folyt be az
1.632.915 Ft bevétel az fel is lett használva az ezzel kapcsolatban felmerült dologi kiadásokra.
Erre nagyon oda kellene figyelni, mert a mezőgazdasági programban csak az ide évre dologi
kiadásokra kapott támogatás 42.862.475 Ft volt.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem tudtak belől profitálni csak 2.786.351 Ft-ot.
Bóta Barbara aljegyző:
Ehhez még hozzájött 118 millió Ft-os bér. Ez a támogatásból kapott összeg, és szerinte e
mellett még merült fel 2-3 millió Ft olyan önerő, amit nem is támogatott a pályázat.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Pl. a krizantémértékesítésből 240.000 Ft-os bevétel van, és 70.000 Ft-os költség, úgy hogy az
összes munkabért adja az állam. Annyit nem tudnak belőle kihozni, mint amennyi a
befektetés.
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Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 60/2015.(XII.14.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság az Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi
foglalkoztatáspolitikájáról, munkaügyi helyzetéről szóló beszámolót az
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra javasolja, valamint a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala Foglalkoztatási
Osztályának Egyek Nagyközség munkaerő-piaci helyzetéről szóló
tájékoztatóját tudomásul vételre javasolja a Képviselő-testületnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mivel Polgármester úr még nincs jelen az ülésen, következő napirendként a 2016. évi
munkaterv jóváhagyását tárgyalja a bizottság.
2./ 2016. évi munkaterv jóváhagyása
Bóta Barbara aljegyző:
A munkaügyi helyzetről szóló beszámoló ismét 2016. decemberre van ütemezve. Ez nem
szerencsés, mivel a decemberi adatok nincsenek benne. Javasolja, hogy a beszámolót tegyék
át 2017. januárra, és ettől kezdve minden évben január hónapban legyen a beszámoló.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A következő évi költségvetést megalapozó döntések a novemberi ülésre van irányozva, és
javasolja, hogy ez decemberben legyen, mint ahogy most is.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki az elhangzott módosításokkal elfogadja a 2016. évi
munkatervet, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 61/2015.(XII.14.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság elfogadásra javasolja a 2016. évi munkatervet az alábbi
módosításokkal:
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A Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről c. napirend
december helyett minden évben január hónapban kerüljön tárgyalásra.
A következő évi költségvetés készítését megalapozó döntések c.
napirend november helyett minden évben december hónapban kerüljön
tárgyalásra.

Határidő: folyamatos
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
3./ 2016. évi költségvetés készítését megalapozó döntések
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
A 2./ napirend a közmeghallgatás anyaga is
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A bizottságot érinti, hogy feladatalapú finanszírozást fog kapni az önkormányzat szünidei
étkeztetésre. Tehát most már nem nyári étkeztetés lesz, hanem szünidei étkeztetés. Ezt a HH-s
és a HHH-s gyerekek fogják kapni szünidőben. Ehhez kap az önkormányzat 16 millió Ft
támogatást. Azt nem tudják előre, hogy elég lesz vagy nem, mert nem tudni hány fő fog rá
jelentkezni, de egyébként is el kell vele számolni, tehát el kell használni ezt a pénzt.
A lakhatási támogatás vonatkozásában valószínű, hogy a szociális rendeletet módosítva lesz
annak függvényében, hogy mennyit támogatást kap rá az önkormányzat az államtól.
A következő jogcímen vannak kifizetések. Az önkormányzati segély helyett van a települési
támogatás 2015. márciustól. Van az Arany János Tehetséggondozó Program, a temetési
kölcsön is futott, a krízistámogatás helyett krízis segély van, de benne van a települési
támogatás keretösszegében. Van gyermekvédelmi támogatás, iskolai buszbérlet térítés, a
köztemetés is működik, a Bursa Hungarica ösztöndíj, illetve a közgyógyellátás.
Bóta Barbara aljegyző:
A közgyógyellátás helyett van a gyógyszertámogatás.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ehhez fog majd jönni a szünidei étkeztetés.
Még egy dolog, hogy nagyon sok fejlesztés van felsorolva az előterjesztésben. Mindenki
láthatja, hogy ez egy luxus álomkategóriába tartozik. Ez lenne a cél, de rangsorolni kellene,
hogy mi az, amit az önkormányzat meg fog valósítani.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az Ügyrendi Bizottság ülésén elmondta a hangtechnikát, és hogy a TOP-os pályázatok jönnek
kifele jövőre és utána. Tehát amit 2020-ig pályázni akarnak, azt 2016-ban és 2017-ben kell
megtenni, mert a Kormány nyíltan hangoztatott szándéka, hogy 2017 végéig az összes
támogatási szerződést meg akarja kötni, és a teljes Uniós ciklus forrását le akarják kötni azért,
hogy ne legyenek olyan időbeli gondok, mint pl. az önkormányzat belvizes pályázatánál.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki elfogadja a 2016. évi költségvetés készítését megalapozó döntéseket,
kézfelemeléssel jelezze.
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A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 62/2015.(XII.14.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat
2016. évi költségvetési tervezési irányelveit, a költségvetési tervezés fő irányait
az előterjesztett tervezési szempontok alapján.
Javasolja a bizottság, hogy az előterjesztésben szereplő fejlesztések
rangsorolásra kerüljenek és kerüljön bele, hogy az étterem épületébe
hangtechnikára tervezzenek 1 millió Ft összeget.
Határidő: 2016. február 15.
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnök megköszönte a bizottság
munkáját, és az ülést 15:40 órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Vitéz Zsolt
bizottsági elnök

__________________________
Kovács Sándorné
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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